
  )) يسألونك عن اليتامى ((: الطالب....

  اصرب اصرب، مدين؟نعم أخ؟ زين سبعة؟  )) يسألونك عن اليتامى (( الشيخ:

  ))  يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاو  (( الطالب: 

   نعم هذه مثانية؟ اصرب اصرب الشيخ:

  )) يسألونك عن الشهر الحرام((  الطالب:

  تسعة  الشيخ:

  )) يسألونك عن الروح (( الطالب:

  ، سامي؟ عشرة الشيخ: 

  )) يسألونك ماذا أحل لهم (( الطالب:

  ذكرناها نعم يا إمساعيل؟ ؛ما بقي إال واحدةو عبد اهللا ؟ ذكرناها  ،نعم إحدى عشر  الشيخ:

  )) يسألونك عن ذي القرنين ((  الطالب:

  بعد؟ نعم ،يف واحد ؛هذه اثنا عشر  الشيخ:

  )) سألك عبادي عني فإني قريبوإذا  (( الطالب:

  ؛ال ما هي منها  الشيخ:

  يا شيخ )) يستفتونك في الكاللة ((  الطالب:

تصلح؟ نعم هم سألوا الرسول صلى اهللا عليه  ،ما تصلح ؟ تصلح )) وإذا سألك عبادي عني ((طيب  الشيخ: 

   ؛كلكن ما قالوا يسألون )؟وسلم قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه

  قال ويستفتونك الطالب:

حنن نسقط  ،نسان إن كان مراد ابن عباس السؤال ذا اللفظاإلطيب االستفتاء من السؤال لكن بس   الشيخ:

 قلتموها )) يسألونك عن األنفال (( ....عىن واحد ما فيها املإذا كان ... ؛يستفتونك مرتني يبقى عندنا واحدة

  ؟

   قلناهاما :الطالب

طيب على كل حال هنا الصحابة رضي اهللا  ؛اثنا عشر بإسقاط يستفتونك )) يسألونك عن األنفال (( الشيخ:

ما سألوه إال اثين عشر سؤاال ثالث وعشرين سنة  ؟عنهم بقي فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم من سنة

   وأما يف السنة فكثريا ما يسألون الرسول عليه الصالة والسالم عن أشياء. ،هذا كما جاء يف القرآن



   صلى اهللا عليه وسلم أليس هو سراقة ؟يا شيخ؟ الذي سأل النيب الطالب:

  .) بل ألبد (قال ؟ "هذا أم ألبد ناألعام:" سراقة سأله ملا أمر بالتمتع قال  ،ال األقرع بن حابس الشيخ: 

  خاص بالنيب أو عام لكل واحد؟منع السؤال هذا   الطالب:

  أيش؟ الشيخ :

  خاص أو عام ؟ الطالب:

ممكن بعد وفاة الرسول ما ميكن حيرم شيء وال حيلل شيء ألن احلالل واحلرام قد بعد وفاة الرسول ما هو  الشيخ: 

هؤالء من يأتون طات و غلوهلذا بعد وفاة الرسول اسأل وال حرج عليك لكن ما ينبغي أبدا أن تسأل األ ؛ثبت

راجع  دور ؟ ما لونه؟باألشياء اليت حترج وال يكون فيها خري جتد مثال يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف

 ؛كتب التاريخ والفائدة؟ ال شيء الفائدة ال شيء  طالعيبالكتب كتب التاريخ ميكن ميضي مخسة أيام أو ستة أيام 

املبهمني جاء رجل إىل رسول اهللا فقال يا رسول اهللا كذا وكذا جاء أعرايب بومن هذا أيضا عناية بعض احملدثني 

هم مهنة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هات بعض الناس يكون عند ،فقال يا رسول اهللا كذا وكذا

لكنه من فروع العلم مبعىن إنه ما ينبغي أن منضي أعمارنا بطلب  ؛باحلقيقة ال شك أن العلم به خري من اجلهل به

  من هذا القائل من هذا السائل.

  ؟شيخ ممكن ترتتب عليه أشياء  الطالب: 

احلاصل إن السؤال عن  ؛من هوعرف معناه أنه منضي أعمارنا لنحنن قلنا إن معرفته خري لكن ما هو  الشيخ: 

وهلذا كان  ؛ما ينبغي وألغاز وأحاجي حىت بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالمطات و األشياء اليت تعترب أغل

 اهللا ما ينزل بلية إال أنزل ،بعض السلف إذا سئل عن شيء قال للسائل أوقعت بك؟ إن قال نعم قال سيعني اهللا

مثال يف طلب احلكم إذا كانوا ما  ....ألنه ما هو  لتكون  به؛ وإن قال ما وقعت يب قال ما نفيت ؛هلا احلل

ين أو أم يضعون حكما قد يتغري رأيه فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به إال يف أمر وقع يع ،حيسنونه

يت يأيت ا بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها طات الو فاملسائل األغل ؛حل إذا وقع األمر ال بد أن إجياد

طلبته على هذه املسائل فهذا الشك إنه من  ...إما إذا كان فيها مصلحة مثل إنسان يف  غي؛بنمصلحة فال ت

  ما هو؟  لغزاباب العلم وهو طريق من طرق التعليم وقد ألقى النيب صلى اهللا عليه سلم على أصحابه 

  الشجر.: الطالب

  الشجر  الشيخ:



مع أنه يف  )) مكرسول (( :فقال مأضافه اهللا تعاىل إليه )) رسولكم (( )) أم تريدون أن تسألوا رسولكم (( 

)) فما هو اجلمع بني ذلك هل هذا  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين آيات كثرية أضافه اهللا إىل نفسه ((

 من اإلضافتني نزل على حال؟ نقول كل واحدةتتني أو أن كل واحدة من اإلضاف ؟من باب التعارض والتناقض

واملراد به حممد صلى اهللا  ؛له وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينارسأ فهو رسول اهللا باعتبار أن اهللا ؛نزل على حالت

  موسى سئل؟ ما  )) كما سئل موسى من قبل (( ؛باإلمجاععليه وسلم 

   )) اهللا جهرة اأرن ((كثري : الطالب

اجعل لنا إلها كما  ((البقرة عدة أسئلة وردت فيها ويف ، و )) أرنا اهللا جهرة ((أي نعم إىل هذا احلد  الشيخ:

أما هذه األمة فإا  ؛واإلعياء واإلعجاز تفبنو إسرائيل هم املشهورون باألسئلة والتعن ؛وغري ذلك )) لهم آلهة

 )) كما سئل موسى من قبل (( ؛ال هلم فيه حاجةعن أمر إإال قد أدا اهللا عزوجل فأحسن تأديبها ما يسألون 

وهذا إنكار من اهللا عزوجل على هذه األمة أن يكون دأم السؤال للرسول صلى اهللا عليه وسلم   ؛نعم الذي بعده

 )) الكفر  يتبدل  (( ))ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل سواء السبيل  (( ؛كما كان دأب بين إسرائيل

وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض اإلميان عليه ومن ارتد بعد كفره  ؛عن اإلميان ؟يعين يأخذه بديال، شأنه

ألن كل خملوق يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فإذا   ؛أو من ارتد بعد إميانه فإنه يف احلقيقة تبديل

))                                                يمان فقد ضل سواء السبيلومن يتبدل الكفر باإل ((كفر فقد تبدل الكفر باإلميان 

ألن كثريا من الناس الذين يسألون قد يسألون وال يعملون  ؛طيب ما مناسبة آخر اآلية مع أوهلا؟ مناسبتها ظاهرة

ما يريد أن يعمل يريد أن يعلم ما  اوفالن اوفالن اوفالن اناس يسأل فالنال سيما يف الوقت احلاضر فإن كثريا من ال

جتد السؤال يطرح على عدة علماء ومعىن  وهلذا حنن جربنا ذلك يف مواسم احلج؛ عند الناس فقط أما  العمل فال 

لكن جييء يسأل  ؛به أخذ به وانتهى ثقإذا استفىت من ي لفهمألنه لو أراد احلق  ؛ذلك أن السائل ما أراد احلق

 ؛ألنه مسئول عنه علم منه وال عنده اهذا ويسأل هذا وجتد هذا السؤال يرتدد بني العلماء كثريين كلما حبثنا عامل

رمبا يسأل عن األسهل نعم ورمبا إذا ما جاز له كله كلهم ما جازوا له قال خالص متناقضني ما عندهم و 

فقد ضل  ((وهذا أمر معروف فاإلنسان الذي يتبدل الكفر باإلميان مبعىن أنه ال يتبع احلق بعد ظهوره  .....؛علم

يعين خرج عن وسط الطريق  )) السبيل ((مبعىن وسط و )) سواء ((مبعىن تاه و )) ضل (( )) سواء السبيل

ك أن متشي يف سواء الصراط  يف وطريق اهللا تعاىل واحد فالواجب علي ؛شعبهاإىل الطريق و  الطريق إىل حافات

   وسط حىت ال تضل.



مبعىن  )) ود (())  ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارامث قال تعاىل: ((            

واملعىن أن كثريا من أهل الكتاب يودون بكل قلوم أن  ؛خالص احملبة يسمى ودا ،أحب بل إن الود خالص احملبة

 ((والثاين  )) يردونكم ((األول الكاف يف  :وعلى هذا فهي تنصب مفعولنيمبعىن يرجعوا  اويردو  ؛يردوكم كفارا

هذه مصدرية وال شرطية ؟ هذه مصدرية يعين ودوا ردكم   )) لو ((يردونكم أي يرجعونكم كفارا وقوله: ))  كفارا

أحب لو تفعل كذا وكذا أود  ؛وهي كلما أتت بعد ما يدل على املودة واحملبة فهي مصدرية ؛فهي مصدرية ؛ راكفا

 ((وقوله: .  ة كلما جاءت بعد فعل يدل على احملبةيفتقول مصدر  )) ودوا لو تكفرون ((لو تفعل كذا وكذا، 

وهلذا الكافر األصلي  ؛بعد أن يؤمن يرتد ـ والعياذ باهللاـ وهذا أشد إن اإلنسان  )) يردونكم من بعد إيمانكم

قبل يقر على كفره وأما الذي آمن مث كفر فإنه ال يقر بل يقال إما أن ترجع إىل اإلسالم الذي من الذي ما آمن 

هذه مفعول من  )) حسدا (( )) كفارا حسدا من عند أنفسهم ((وقوله:  خرجت منه وإما أن تضرب عنقك.

مع أن أهل الكتاب  .شيء لكن حسدا ليعين هذا الود ال  )) ود (( :أجله أي ألجل احلسد وعامله قوله

..........   

فهاين فقت عليه األمة إال أبا مسلم األصوهذا ما ات ؛إثبات النسخ وأنه جائز عقال وواقع شرعا :يف هذه اآلية أوال

 ؛أن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخبا ثبت نسخه فإنه زعم أن النسخ مستحيل وأجاب عم

فإذ نسخت فمعناه أننا خصصنا  ؛مةاوذلك ألن األحكام النازلة ليس هلا أمد تنتهي إليه بل أمدها إىل يوم القي

لعشرة حني نزل كان واجبا إىل مىت؟ اإلنسان رة بفمثال وجوب مصا ؛الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من احلكم

فيسميه  ،مة شامال جلميع األزمان فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي مشله احلكم فصار هذا ختصيصاايوم القيإىل 

ألم متفقون  ؛على هذا فيكون اخلالف بني أيب مسلم وبني مجهور األمة بل عامة األمة خالفا لفظيا؛ و ختصيص

ح يوالصواب تسميته نسخا ألنه صر  ؛خايسميه نس ر إال أنه هو يسميه ختصيصا وغريهعلى جواز مثل هذا األم

فالصواب إذا جواز  ؛)) وألنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها القرآن ((

    وقوع النسخ شرعا وجوازه عقال وال مانع. ،النسخ

ألن النسخ ال يكون إال للمصلحة فإن اهللا ال يبدل حكما  ؛طيب من فوائد اآلية: أن الشريعة تابعة للمصاحل 

  حبكم إال ملصلحة. 

أو مماثل له عمال وإن كان  )) نأت بخير منها ((لقوله:  ؛ومنها  من فوائد اآلية: أن الناسخ خري من املنسوخ

  .))  أو مثلها ((لقوله:  ال؛مآخريا منها 



مبعىن أنه قد يكون احلكم خريا للعباد  ؛اخلريية من زمان إىل زمان ومن فوائد اآلية أيضا: أن أحكام اهللا ختتلف يف

  أليس كذلك؟ أي نعم. ،يف هذا الوقت ويكون غريه خريا هلم يف وقت آخر

 ؛ما قال ما أنسخ ؛فإنه الضمري هنا ضمري تعظيم )) ما ننسخ ((قوله:  ؛يفومن فوائد اآلية عظمة اهللا عزوجل

  الضمري هنا ضمري تعظيم وهو سبحانه وتعاىل أهل العظمة. )) ما ننسخ (( :قال

  .))  ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛ومنها أيضا من فوائد اآلية: إثبات متام قدرة اهللا عزوجل

  .))  على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛أن القدرة عامة شاملة :ومنها 

فاألمور القدرية الكونية اهللا قادر  ؛ية قادر على تغيري األمور املعنويةتغيري األمور احلسومنها: أن القادر على  

ألم تعلم أن  (( :وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ؛فإذا كان قادرا عليها فكذلك األمور الشرعية املعنوية ؛عليها

 )) ؟ شيء قديرإن اهللا على كل  (( :ألنه قد يقول قائل ما الفائدة من قوله )) اهللا على كل شيء قدير

  قادر على تغيري األمور املعنوية.  مور احلسيةتغيري األوالفائدة أن القادر على 

  ))  ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض وما لكم من دون اهللا من ولي وال نصير مث قال تعاىل: ((

  .))  ه ملك السمواتألم تعلم أن اهللا ل ((لقوله:  ؛من فوائد اآلية أيضا: تقرير عموم ملك اهللا

ستفاد إثبات اختصاص امللك ييستفاد من أين يا غامن؟ من أين  ؛اهللاومنها من فوائد اآلية: اختصاص امللك ب 

  اهللا ؟ب

  )) ما لكم من دونه من ولي وال نصير ((  الطالب:

  له ملك تقدمي امللك :الطالب

  تقدمي اخلرب، تقدمي اخلرب يدل على احلصر له وحده ملك السموات واألرض.  الشيخ:

ولكنها  )) أو ما ملكت أيمانكم ((واهللا أضاف امللك للعباد  ،ومنها: أن إضافة امللك إىل العباد إضافة مقيدة 

  تؤخذ من قوله يا خليفة؟ إن ملك اإلنسان الذي ما ميلك ملك مقيد؟  ؛إضافة مقيدة

  )) ما لكم من دون اهللا (( الطالب:

  ال الشيخ: 

   )) ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات (( الطالب:

 ملك مقيد ما هو ملك مطلق يل لكاملضاف يحنن عندما  )) له ملك السموات واألرض ((نعم   الشيخ:

   وحده ال شريك له.هللامللك املطلق 



فاملالك  )) ما ننسخ من آية ((هذا كالتعليل لقوله: ألن  ؛ومنها: أن من ملك اهللا أنه ينسخ ما يشاء ويثبت 

  للسموات واألرض يتصرف فيه كما يشاء.

وما لكم من دون اهللا من ولي وال  ومنها من فوائد اآلية أيضا: أنه ال أحد يدفع عن أحد أراد اهللا به سوءا ((  

  )).  نصير

تؤخذ من أين يا عبد الرمحن؟ إنه جيب على  ؛أنه جيب على املرء أن يلجأ إىل ربه يف طلب الوالية والنصر :ومنها

  يال يا أخي؟من أين تؤخذ؟  والنصر اإلنسان أنه يلجأ إىل اهللا يف طلب الوالية

  )) وما لكم من دون اهللا من ولي وال نصير ((  الطالب:

  وال أحد ينصرنا إال اهللا. ،يعين مىت علمنا ذلك حنن ما نطلب من أحد يتوالنا إال اهللا أي نعم  الشيخ:

إال تنصروه فقد نصره  )) ويقول: (( المؤمنينبهو الذي أيدك بنصره و  ن اهللا يقول: ((إ :طيب فإذا قال قائل 

  ؟)) فأثبت نصرا لغري اهللا اهللا

والنصر املستقل من  ؛سبب فقط وليس مستقال ،أن إثبات النصر لغري اهللا إثبات السبب :ذلك لىفاجلواب ع 

  .ذ باألسباب ليس على وجه االستقاللأما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب األخ ؛عند اهللا

   )) ؟ إن تنصروا اهللا ينصركم ((شيخ؟  :الطالب

  نفس الشيء يعين تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر الدين.  ،أي نعم  الشيخ:

)) نعم ويقول  فأن اهللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين ((جيوز أن نقول الرسول موالنا؟ نعم جيوز  الطالب:

   )) . إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة سبحانه وتعاىل: ((

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باإليمان  ((طيب قال اهللا تعاىل:  

  )) فقد ضل سواء السبيل

يقصد به اإلنكار وقد قال النيب  )) أم تريدون ((ألن هذا االستفهام  ؛يستفاد من هذه اآلية إنكار كثرة األسئلة 

فإن ما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ذروني ما تركتكم  عليه الصالة والسالم حمذرا من ذلك: (

أن أعظم المسلمين جرما من سأل شيئا لم يحرم  ( :) وأخرب صلى اهللا عليه وسلم واختالفهم على أنبياءهم

  .)  فحرم من أجل مسألته

 ؛ومنها هل نقول هذا احلكم جار حىت اآلن؟ نقول نعم هو جار حىت اآلن فال ينبغي كثرة السؤال إال ملصلحة 

وأما األسئلة اليت  ؛إما رجل وقعت به مسألة فيسأل عن حكمها أو طالب علم يتعلم ليستنتج املسائل من أصوهلا

أو أقبح من ذلك أن يستظهر ما عند اإلنسان ليضرب آراء العلماء بعضها  ،استظهار ما عند اإلنسان فقط در 



فالسؤال  ؛شياء املذمومة اليت ال ينبغياألمن  هذاأو ألجل إعنات املسئول و إحراجه فكل  ،ببعض وما أشبه ذلك

واحلالة الثانية طالب علم  ؛احال رجل وقعت به مسألة حيتاج إىل معرفة حكمه :نقول ال ينبغي إال يف حالني

وأما جمرد كثرة األسئلة  ؛حيتاج إىل معرفة أحكام املسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج املسائل من أصوهلا

 سان وإحراجه أو ما أشبه ذلك فهذااإلن اتعنإلاإلنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو  للنظر ما عند

  من األمور املذمومة.

  ؟   . . .ليثق بأقواله طالب عند معلم يريد أن خيترب املعلم هذا  مثال لكن لو كان الطالب: 

  ؟ا لكن هذا بعيد كيف متعلم خيترب معلم ؛هذا قد يكون هذا ملصلحة  الشيخ:

  هو عامل مبسألة : الطالب

  وال املعلم؟  خيترب هو املتعلم  الشيخ:

  ليثق بأقواله ويأخذ ا  أراد أن خيترب هذا اإلنسان حقق مسألة  متعلم عامل مبسألة: الطالب

إن كان يريد أن يظهر أيضا إن كان يريد أن يظهر عجزه  ،صلحة ما فيه بأسملعلى كل حال إذا كانت    الشيخ:

  هذا من باب احملاولة إلظهار عيوب املسلمني . ؛ ألنوغلطه فهذا غلط أيضا ما جيوز

سليمة وال وخيمة؟ فكانت العاقبة ومن فوائد اآلية: أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى سألوا موسى عن أشياء  

  فكان نتيجة السؤال اخليبة . اهلم ولكنهم ما عملوا يسألون عن أشياء بينت  ؛وخيمة

  تؤخذ من أين؟ ؛ومن فوائدها أيضا: إثبات رسالة موسى عليه الصالة والسالم

  )) كما سئل موسى من قبل(( : الطالب

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من  (( :قال هألن )) كما سئل موسى من قبل((  الشيخ:  

  يعين وهو رسول نعم؟ )) قبل

من يتبدل الكفر و ((لقوله:  ؛مبعىن أخذ الكفر بديال عنه ؛ذم من استبدل الكفر باإلميان :ومن فوائد اآلية أيضا 

  .))  باإليمان فقد ضل سواء السبيل

  ، إىل وسطه وخياره ومن فوائدها: عكس هذه املسألة أن من يتبدل اإلميان بالكفر فقد هدي إىل سواء السبيل 

 ،ألنه إذا علم ومل يعمل فقد تبدل الكفر باإلميان ؛ومنها: أنه جيب على السائل أن يعمل مبا سأل وأجيب به 

وهلذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم  ؛فالواجب على املرء إذا سأل أن يعمل ؛بعد ما تبني له أنكر

شرع إذا كان تعتقد هذا ال الأن ما قاله فهو  ؟صار يعتقدويش ألنه ملا سأله ملتزما قوله  ؛عليه أن يسأل  غريه

الشرع ولكنك مسعت يف جملس عامل  ينعم إذا سألت إنسانا تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه ه ؛تسأل غريه



أو سألت عاملا مقتنعا بقوله للضرورة ما  ؛آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما باألدلة فحينئذ لك أن تنتقض

منه وسألته على أساس إذا وجدت من هو أعلم سألته فهذا أيضا جيوز أن تسأل غريه  أعلم يف البلد عندك مثال

هذا العامل الذي عندنا على أنين يف اعتقادي أين إذا  ألألن اإلنسان أحيانا يقول أنا بس ؛إذا وجدت أعلم منه

على أنه أيضا سألت عاملا ملتزما  نسانفهذا ال بأس به وإال فال ينبغي لإل ؛وجدت من هو أعلم سأحبث عن احلق

فأنت احلمد هللا مادام أنك سألت  ؟تتبع تلف الفتوى وحينئذ تبقى متذبذبا منختبقوله إذا ذهبت تسأل آخر رمبا 

وسألت أهل الذكر فامش على قوله وال  )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ((ما أوجب اهللا عليك 

   تسأل وال تبحث.

  ؟ ...خري يعين الطالب:

  . مثل شر أشر ...: ال اسم تفضيلالشيخ

املودة  )) ود ود كثير ((أظن قرأنا هذا؟  )) ود كثير (())  ود كثير من أهل الكتاب ((مث قال اهللا تعاىل: 

واملراد  ؛هم اليهود والنصارى )) أهل الكتاب كثير من أهل الكتاب((وقوله:  ؛خالص احلب يعين أحب

يعين  )) كثير من أهل الكتاب ((وقوله:  ؛واملراد بالكتاب التوراة واإلجنيل ،أو نقول أل للعهد ؛بالكتاب اجلنس

ولكن   هم؛ دوا كفارا بل حيبون أن تبقوا مسلمني ويسلمون أيضارتتال كلهم فإن بعض أهل الكتاب ال يودون أن 

    كثريا منهم يودون هذا.

والغالب أن لو اليت تأيت  ؟ مصدرية؛لو هذه شرطية وال مصدرية )) كثير من أهل الكتاب لو يردونكم((وقوله:  

 ودوا لو تكفرون كما كفروا )) (( وودوا لو تكفرون )) (( وننفيده واودوا لو تدهن بعد ود تكون مصدرية  ((

 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله: (( وغري ذلك؛ ))

 وهذان املفعوالن أصلهما املبتدأ ؛وكفارا مفعول ثاين يعين لو يرجعونكم كفارا كم،الكاف مفعول األول لريدون ))

فعلى هذا يكون  ؛أنتم كفار استقام الكالم :ألنك لو حذفت الفعل وقلت نعم أصلهما املبتدأ واخلرب؛ واخلرب

  واخلرب.  أصلهما املبتدأ

ألن االرتداد ما يكون إال بعد اإلميان لكن ))  لو يردونكم من بعد إيمانكم (( )) من بعد إيمانكم ((وقوله: 

حسدا من عند  ((كفارا. وقوله: بعد أن صح إميانكم وخلص وتبني هم يودون أن يغريوكم وحيولوكم إىل الكفر  

جل أي ودوا حسدا أي من أ )) ود كثير (( )) ود ((عامله قوله:  ،مفعول ألجله )) حسدا (( )) أنفسهم

فهو هؤالء الكفار أعجز والعدو حيسد عدوه على ما أصابه من نعمة  ؛احلسد نعم؟ ألن ما أنتم عليه نعمة عظيمة

ما معىن احلسد؟ احلسد هو متين زوال نعمة الغري سواء متىن أنت أن تكون له أو لغريه أو  )) حسدا ((وقوله:  ؛اهللا



املهم اإلنسان الذي يتمىن أن تزول نعمة غريه يعين نعمة اهللا على غريه هذا هو احلسد والواجب على  ؛ال ألحد

وال  نعمة أن يسأل اهللا من فضله الذي أعطاه يعطيك قال اهللا تعاىل: (( املرء إذا رأى أن اهللا أنعم على غريه

للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا و 

ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر وال حتسد ألنك  ؛)) خل نعمة اهللا على أخيك له اهللا من فضله

احلاسد يف احلقيقة ما يزداد حبسده  ؛ا حسدت ما ميكن تردهاهمم ،غريك ترد نعمة اهللا على نمهما حسدت فل

فهو يف احلقيقة مع أنه كاره لنعمة اهللا  ؛ادت نعمة اهللا على عباده ازداد حسرةوكلما ازد ؛إال نارا تتلظى يف جوفه

غري ومضاد هللا يف حكمه وقدره ألنه يكره أن ينعم اهللا على هذا الشخص واهللا تعاىل قد أنعم وقدر العلى هذا 

من نعمة ما يرى هللا  مث إن احلاسد احلسود أو احلاسد مهما أعطاه اهللا ،حكمههللا يف نعمه فيكون مضادا العليه 

حىت لو فرضنا إنه متيز بأموال كثرية وجاء إنسان تاجر وربح يعين أفضل  ،ألنه يرى أن غريه أفضل منه ؛فضال فيها

لكن  ؛كسب مكسب يف سلعة معينة مكسب كبري يف سلعة معينة جتد هذا احلاسد حيسد على هذا املكسب

لعلم بعض احلاسدين مثال إذا برز أحد يف مسألة من مسائل وكذلك أيضا بالنسبة ل ؛بينما عنده ماليني عظيمة

سده على هذه املسألة اليت برز ا أو صارت حيالعلم جتد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثال جتده 

ه هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة اهللا علي احديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثال أو ما أشبه ذلك أو قاهل

الناس مطمئنون  ،ة والناس يف خري واحلسود يف شرا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمفاحلسد ي ؛ذا الذي أعطاه

 ؛يتتبع النعم نعم اهللا على العباد وكل ما رأى نعمة صارت مجرة يف قلبه ـ والعياذ باهللاـ مسرتحيون لكن هذا احلسود 

فيسأل  ؛اهللا على هذا الرجل أسأل اهللا أن يعطيين مثل ما أعطاهفلهذا جيب على اإلنسان أن يقول هذا من فضل 

وال تتمنوا بما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ((  اهللا من فضله واهللا أرشدنا إىل هذا

)) و لو لكم يكن من خلق احلسد إال أنه من  اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اهللا من فضله

د لكان كافيا يف التنفري منه هم الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله نعم؟  فاحلاصل صفات اليهو 

 ،واعلم أن من أحب شيئا سعى يف حتصيله ؛إن هؤالء اليهود والنصارى يودون أن يردوا املؤمنني بعد إميام كفارا

بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو إذا هؤالء اليهود والنصارى يسعون  صحيح؛ ال ال؟إو  ،سعى يف حتصيله

 (( ،يردوكم يهودا أو نصارا :شف ومل يقل اهللا ؛أخالقية أو غريمها ويش هو؟ لريدوا املسلمني بعد اإلميان كفارا

هم يقول لك ؤ لكن يقولون زعماد أو يتنصر و هألم النصارى واليهود اآلن يعرفون أن املسلم بعيد أن يت )) كفارا

أخرجوهم من اإلميان فقط أو شككوهم يف  ،عن اإلميان بس متستخرجو ،سلم عن اإلميانفيكم أن تردوا امل



والود  )) ود ((ألن اهللا يقول:  ؛فعلينا أن حنذر ـ والعياذ باهللاـ الدين ألجل أن يكون مرحلة مث بعد ذلك ينكرون 

    خالص احملبة واحملب للشيء ال بد أن يسعى إىل أيش؟ إىل حتصيله.

 ؛يعين هذا احلسد الذي أو هذه املودة اليت يودوا ليست هللا وال من اهللا )) من عند أنفسهم ((وقوله تعاىل:  

احلق وال تريد  اخبث أنفسهم خبيثة ما فيهيف أنفسهم خبث وهو إشارة إىل أن هذا  ؛ولكن من عند أنفسهم

  حسدا من عند أنفسهم. اخلري هلذه األمة بل إم يريدون أن يرتد هؤالء أن ترتد األمة

ملن؟ أي هلؤالء الكثريين  )) لهم ((أي ظهر،  )) من بعد ما تبين (( )) من بعد ما تبين لهم الحق ((وقوله:  

نعم؟ لو كانوا جاهلني على أنكم على  ؛هم بعد ما تبني هلم احلق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا

مشكوك فيه لكان هلم بعض العذر لكن هم قد تبني هلم احلق وعلموا أن كونوا على دين يحق قالوا ما ودي أن 

وأن دينه حق وأن املسلمني املؤمنني على حق ومع ذلك يودون هذه املودة  ،الرسول عليه الصالة والسالم حق

 واحلق ذكرنا فيما سبق أنه )) من بعد ما تبين لهم الحق ((ويسعون يف كل سبيل إىل أن يصلوا إىل غايتهم 

فاحلق الصدق يف  ؛الشيء الثابت وأنه إن وصف به احلكم فاملراد به العدل وإن وصف به اخلرب فاملراد به الصدق

ودين اإلسالم على هذا وما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم على هذا فإن  ؛األخبار والعدل يف األحكام

   أخباره صدق وأحكامه عدل.

اخلطاب  )) فاعفوا (())  إن اهللا على كل شيء قديروا حتى يأتي اهللا بأمره صفحافاعفوا و  قال اهللا تعاىل: ((

والعفو مبعىن ترك املؤاخذة على الذنب ترك املؤاخذة  ؛للمؤمنني عامة ويدخل فيهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  األثر إذا زاد لتقادمه.  اعليه كأنه من عف

املني  " فألفا قولها كذبا ومينا "قول الشاعر:ك ؛قيل إنه من باب عطف املرتادفني )) واصفحوا ((وقوله: 

 ؛معنامها واحد ولكن الصواب إن بينهما فرقا )) فاعفوا واصفحوا ((والكذب معنامها واحد فقال بعضهم إن 

ن يلتفت وال والصفح اإلعراض عنه مأخوذ من صفحة العنق وهو أن اإلنسا ؛فالعفو ترك املؤاخذة على الذنب

فعلى هذا يكون  ؛وكأنه مل يكن ؛فالصفح معناه اإلعراض عن هذا بالكلية ؛يوليه صفحة عنقه ...تعنيه شيئا 

والصفح  تعرض عن هذا  ؛العفو ال تؤاخذ بذنبه ولكن ال حرج إن بقي يف نفسك شيء أو تذكر له ؛بينهما فرقا

و وهو أكمل عفأكمل إذا اقرتن بال ،ال؟ الصفح أكمل الإوعلى هذا فالصفح أكمل و  ؛إطالقا وال كأن شيئا جرى

وهذه إشارة بشرى للمؤمنني إن املسألة هلا  )) حتى يأتي اهللا بأمره ((إىل مىت؟  )) فاعفوا واصفحوا ((وإن تعفوا 

بعد حىت  مضمرة  بأن بأيش؟ يأيت منصوبة )) حتى يأتي اهللا بأمره (())  فاعفوا واصفحوا(( منتهى أنتم اآلن 

  .أو حبىت نفسها على خالف بني الكوفيني والبصريني



 ؛أحدمها مطلق والثاين مقيد :اعلم أن اإلتيان املضاف إىل اهللا سبحانه وتعاىل نوعان )) يأتي اهللا بأمره(( وقوله:  

))  ت ربكهل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيا فأما املطلق مثل قوله تعاىل: ((

إتيان اهللا بنفسه حقيقة نعم؟ فإن اهللا يأيت على الوجه الذي  ،فإذا كان مطلقا هكذا فإن املراد به إتيان اهللا حقيقة

)) هذا اإلتيان عند أهل السنة واجلماعة وهم  وجاء ربك والملك صفا صفا يليق جبالله قال اهللا تعاىل: ((

هبني كما قاله بعض الوامهني إن أهل السنة واجلماعة هلم السلف خاصة وليس أهل السنة واجلماعة على مذ

 ؛ومذهب التأويل هذا كذب وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة واجلماعة لو ض كما يقيمذهبان مذهب التفو 

أهل التحريف كما نقول  أهل التأويل واألصح أن ؛حتريف للكلم عن مواضعه ،فإن التأويل حتريف يف احلقيقة

مثال وجاء أمر ربك ألن اهللا ما  )) وجاء ربك ((مساهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية يقولون 

فإن اهللا خاطبنا  ؛وهذا ال شك أنه كذب على اهللا ؛ميكن يأيت ونفسه ال ميكن أن يأيت وإمنا الذي جييء أمره

إذا قيل جاء فالن فاملعىن جاء هو بنفسه هذا مقتضى اللسان بلسان عريب مبني واللسان العريب يقتضي أنه 

كذبتم من وجهني يف الواقع: من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا   ،فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على اهللا ؛العريب

با آخر وكذبتم كذ ؟بأي كتاب أو بأية سنة ؟أراد هذاما وهذا قول على اهللا بال علم من الذي قال لكم إن اهللا 

قد يكون جاء ملك  ؟إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه من الذي يقول جاء أمره ،حني قلتم املراد جاء أمره

  :من مالئكته نعم؟ ما هو أمره فحينئذ يكونون كل مؤول حمرف فقد قال على اهللا بال علم من وجهني


